Sandnes kommune

Regler bassengbad

REGLER FOR SANDNES KOMMUNES BASSENGBAD (Rev. 04.12.07)

1.

ANLEGG

a.

Reglementet omfatter følgende anlegg:
-

2.

GISKEHALLEN, svømmehall med tilknyttede rom
RISKAHALLEN, svømmehall med tilknyttede rom
HØYLAND UNGDOMSKOLE, basseng m/garderober
ØYGARD UNGDOMSKOLE, basseng m/garderober
VARATUN helsebasseng, basseng m/garderober
RISKATUN helsebasseng, basseng m/garderober
For Vågsgjerd terapibasseng gjelder regelen pkt.4 og pkt.6 avsnitt e spesielt

BRUKERE
Brukere som kan tildeles faste tider er:






Skoler
Organisasjoner
Institusjoner
Grupper med leder (lærer, instruktør, trener o.l.

3.

UTLEIE

a.

Park & idrett forestår utleie av Giskehallen og Riskahallen til den organiserte virksomhet.

b.

Respektive skoler i samarbeid med Park & idrett står for utleie ved
Høyland- og Øygard ungdomsskole.

c.

Leder fysio- ergoterapien står for utleie ved Varatun og Riskatun helsebasseng. Park og Idrett har ansvar for
offentlig bading på Varatun.

d.

Trening, vil normalt bli lagt til ettermiddag/kveld i ordinære ukedager.

e.

Undervisning i svømmeanleggene vil normalt bli lagt til tidsrommet,
0800-1500 på virkedager, samt etter avtale.
Trening- og treningssamlinger lørdag/søndag må avtales.
Stevner/arrangementer arrangeres som etter søknad til park & idrett
Dersom tildelt stevne/arrangement/leie ikke skal benyttes må leier umiddelbart etter at dette blir kjent
informere utleier om avlysning.
Det vil bli ilagt gebyr dersom dette ikke blir gjort.
For trening gjelder samme regel.

f.

Under utleie skal all virksomhet foregå i organiserte grupper.
Fritidsaktivitetene er kun tillatt i grupper på minst 5 personer.
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4.

SIKKERHETSVAKT/LEDER.

a.

Ved leie i skolens regi skal kravene for svømmeundervisning
følges. Dette gjelder også barnehager. Referer til rundskriv F.30/92

b.

Sikkerhetsvakt/leder er en person med godkjente kvalifikasjoner i
livredning og førstehjelp.

c.

Sikkerhetsvakt/leder skal være på plass i god tid før en gruppe begynner,
ha full kontroll med virksomheten og være den siste som forlater
svømmehallsanlegget etter aktivitetens slutt.

d.

Sikkerhetsvakt/leder plikter å sette seg inn i gjeldene ordens- og
sikkerhetsregler og påse at de følges av gruppen.

e

Sikkerhetsvakt/leder for skole, gruppe, lag o.l. skal påse at antall personer
blir ført i loggbok (besøksprotokoll).
Det skal signeres i rubrikken «ansvarshavende» før aktivitetene settes i
gang.

f.

Det faste personellet skal forvisse seg om at gjeldene regler er lest og
forstått av sikkerhetsvakt/leder ved å ta kvittering (sikkerhets- og
ansvarserklæring) for at bestemmelsene er lest.
De skal gjennom denne sikkerhets- og ansvarserklæringen også forsikre
seg om at sikkerhetsvakt/leder har de kvalifikasjoner som nevnt i punkt 4, avsnitt b.

g.

Er det tvil om kvalifikasjoner kan det forlanges at vedkommende
gjennomfører følgende prøve:
«Hente opp livredningsdukke på den dypeste del av bassenget og ilandføre
denne til nærmeste bassengvegg på den grunne del av bassenget».

Dersom man ikke finner å kunne etablere en tilfredsstillende
bassengvaktordning, skal personellet avlyse svømmeaktivitetene. Det
samme gjelder etter at virksomheten er igangsatt, men hvor personellet
ikke finner sikkerheten tilfredstillende.

5.

BRUK AV TIDER, MATERIELL SAMT ANSVAR.

a.

Tildelte tider for bruk av svømmehallsanleggene må nøye overholdes.
Leder/sikkerhetsvakt er ansvarlig for at så skjer.
Herunder gjøres oppmerksom på at hallpersonellet må ha rimelig tid til
klargjøring mellom hver gruppe.

b.

Ansvarlig leder skal påse at svømmehallsanleggene forlates i
forskriftsmessig stand, herunder at lånt materiell er satt på plass.
Skader som oppstår ved skjødesløs behandling av anlegg og utstyr av alle slag vil medføre erstatningsansvar
for de respektive brukere.

c.

Umotivert støy, skrik og rop i svømmehallsanleggene vil ikke bli tolerert.
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Viser personer ikke vilje til å etterkomme anleggenes regler, skal
vedkommende bortvises. Vakthavende personell foretar bortvisningen og
bademester bestemmer for hvor lenge bortvisningen skal gjelde.
d.

6.

a.

Hallen er uten ansvar for skader og tap av effekter, verdisaker o.l.

SIKKERHETSREGLER.
Følgende sikkerhetsregler skal overholdes.
Løp i svømmeanleggene er ikke tillatt.

b.

Det er ikke tillatt å svømme under vann eller holde på med organisert
dykking uten kontrollert overvåking.

c.

Dykkerbriller, padlers, svømmeføtter og annet treningsutstyr skal ikke
brukes utenom i organiset trening.
Privat svømmeopplæringsutstyr skal godkjennes av svømmehallspersonalet.

d.

Det er ikke tillatt å bruke noen av stupebrettene i hallene som har dette
uten at klarsignal er gitt av leder/bassengvakt og skiltet «STENGT» er tatt
bort.
En skal sørge for god sikring for eventuelle andre i bassenget.
Skiltet «STENGT» skal på plass igjen etter bruk av stupebrett. Det skal
alltid være vakt ved stuping og brukerne skal rette seg etter vaktens anvisning.

e.

Alle som benytter svømmehallsanleggene forplikter å seg å overholde
gjeldene ordens- og sikkerhetsregler, samt hygieneinstrukser.

7.

SPESIELT FOR GISKE- OG RISKAHALLEN.

a.

I bassenget må de som ikke er svømmedyktige kun bruke den grunne del.

b.

Stup/hopp fra stupebrettene skal forgå etter tillatelse fra leder/bassengvakt.

c.

Når brett ikke er i bruk, skal skiltet «STENGT» settes opp. Kun et stupebrett ad
gangen er tillatt brukt.

d.

Leder/vakt skal nøye overvåke stupingen og spesielt påse at ingen
svømmer under brett mens stuping pågår.
• Klarsignal skal gis for hver person som skal stupe. Dette gjelder i særlig grad 3m samt 5m i Riskahallen.
• «Sikkerhetsvakt/leder skal overvåke aktivitetene fra langsidene og spesielt den dypere del av bassenget».
• Det er ikke tillatt å svømme på tvers av bassenget, ei heller stupe fra langsidene eller den grunne del.
• Unntak fra denne regel er i forbindelse med organisert trening.

e.

Vakthavende personell skal påse at gjeldene regler for Sandnes kommunes
svømmebad blir overholdt.
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8

HYGIENEREGLER.

a.

Før noen tar badstu/svømmehall i bruk, skal det foretas kroppsvask med
såpe og uten badetøy. En skal alltid dusje etter badstu..

b.

Personer som lider av smittsomme sykdommer og/eller har åpne væskende
sår,plaster og bandsje som ikke kan fjernes, har ikke adgang til
svømmehallene.

c.

Barbering, fotpleie og hårpleie er ikke tillatt i svømmehallsanleggene.

d.

Tråkk med utefottøy i svømmehall og dusj/våtrom er forbudt. Det samme
gjelder røyking, bruk av rusmidler og tyggegummi.

e.

Flasker er strengt forbudt å ta med inn i svømmehallsanleggene.

f.

Badehette er påbudt i svømmehallene, dersom annet ikke er bestemt.
DET ER LEIERS PLIKT Å PÅSE AT HYGIENEFORSKRIFTENE
BLIR FULGT. DETTE GJELDER I SÆRLIG GRAD KROPPSVASK
OG BRUK AV SÅPE FØR AKTIVITET I BASSENG OG BADSTU.
Henviser forøvrig til «MINSTEKRAV FOR ORDENS- OG
SIKKERHETSREGLER FOR BASSENGBAD», fastsatt av
Helsemyndighetene i Sandnes kommune.

Ingjerd Bratterud
Leder Park og Idrett
Odd Willy Støve
Forvalter
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